
 
Název stavby: 

Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou 

Reg. číslo projektu:    CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012871 

Termín realizace:    04/2020 – 12/2021   

Náklady - stavební:    23.793.771,33 Kč s DPH  

Dodavatel:   

Projekt bude realizován na silnici II. třídy II/159, a to v obci i mimo obec Albrechtice nad Vltavou, která 

se nachází v ORP Písek v Jihočeském kraji (katastrální území 600229 Albrechtice nad Vltavou). 

Předmětný úsek se nachází na silnici II/159. Silnice II/159 tvoří dopravní spojnici mezi silnicemi I. třídy 

– I/20 na západě a I/3 na východě, na regionální úrovni se jedná o dílčí spojnici mezi I/20 a dalšími 

silnicemi II. třídy, s ohledem na prioritní silniční síť silnicí II/105. 

 Identifikace dotčeného úseku Prioritní regionální silniční sítě v Jihočeském kraji: 

Třída silnice Číslo silnice Krajní bod úseku Krajní bod úseku Délka úseku v km 

II 159 křiž. s I/20 křiž. s II/105 22,30 

 

Stávající komunikace je směrově nerozdělená silnice II. třídy č. 159, která je vedena v intravilánu i 

extravilánu obce Albrechtice. Předmětem projektu je kompletní modernizace konstrukce vozovky, 

která vykazuje lokální rozdíly v konstrukčním složení související s rozšiřováním příčného profilu do 

současného stavu z původní historické komunikace, případně novodobých úprav komunikace. 

Zájmové území stavby se nachází na silnici II/159 v obci Albrechtice nad Vltavou i mimo obec. Pasportní 

staničení předmětného úseku komunikace je cca km 9,713-10,668. Celková délka úpravy dotčené 

komunikace II/159 činí 0,955 km. Obrázek níže znázorňuje předmětný úsek komunikace v místě 

realizace. 

Úsek komunikace II. třídy dotčený projektem 

Číslo 
komunikace 

Identifikace úseku 
Délka v 

km 
Staničení 

II/146 Část silnice II/159 0,955 9,713 – 10,668 km  

 

 

 



 
 

Hlavním cílem projektu je odstranění stávajícího špatného technického stavu v řešeném úseku na 

silnici č. II/159 v obci i mimo obec Albrechtice nad Vltavou, zajištění bezpečného způsobu dopravy 

pro všechny účastníky provozu a dosažení bezpečného pohybu všech účastníků provozu po 

komunikaci II/159. 

Specifické cíle projektu pak lze definovat následovně: 

- odstranit stávající technicky nevyhovující stav a problémy technického rázu na řešeném 

úseku komunikace II/159; 

- zlepšit technické parametry komunikace prostřednictvím zlepšení parametrů vozovky vč. 

vyšší únosnosti; 

- zvýšit plynulost a bezpečnost provozu v řešeném území pro všechny účastníky dopravy na 

předmětné komunikaci; 

- zajistit kvalitní a bezpečné silniční spojení pro potřeby dopravy místních obyvatel do zaměst-

nání, do vzdělávacích institucí a za službami občanské vybavenosti; 

- podpořit snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí a krajinu v dotčené ob-

lasti (snížení hluku a emisí díky vyšší plynulosti dopravy); 

- zachovat bezpečné a kapacitně dostatečné propojení dotčených oblastí Jihočeského kraje 

směrem na krajské město, mezi jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry navzá-

jem a prostřednictvím nadřazené silniční sítě také na sousední regiony. 

 

Na financování projektu bude poskytnuta finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního 

programu – 91. Výzva IROP - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III. - SC 1.1 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu (dle vydání PA):   23.793.771,33 Kč 

Příspěvek EU:        14.276.262,79 Kč 

Vlastní zdroje:        9.517.508,54 Kč 

 

 

 

 



 
Obrázek 1 Místo realizace projektu 

 

 

Obrázek 2 Přehledná situace projektu na území obce 

 
Zdroj: Google maps, vlastní zákres 

 

 

 



 
 

 

Obrázek 3 Aktuální stav komunikace v extravilánu a na počátku zástavby obce Albrechtice 
nad Vltavou – viditelné poruchy vozovky – nedostatečná šířka krajnice, nezpev-
něná krajnice 

 

Zdroj: SÚS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obrázek 4 Aktuální stav komunikace na průjezdu obcí Albrechtice nad Vltavou – viditelné poruchy – 

trhliny ve vozovce, nezpevněná krajnice 

 

Zdroj: SÚS 

 

 

 

 

 

 

 


